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1.
Inleiding

Circularium Inleiding
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D’Ieteren. Een bekende naam die voor altijd in 
het collectieve geheugen is gegrift. Een naam 
die nauw verbonden is met de auto en met het 
grootse Brusselse industriële verleden sinds 1805. 
Maar dat is het verleden en vandaag is de wereld 
in volle verandering. De mobiliteit is fundamenteel 
veranderd en de zware industrieën hebben sinds 
lang de stad verlaten om plaats te maken voor een 
nieuwe levenswijze en een economie die zinvoller 
en rechtvaardiger is.

Als innovatieve, constructieve en visionaire 
onderneming heeft D’Ieteren zich steeds weten 
aan te passen aan de grote veranderingen in de 
geschiedenis. Ook vandaag kiest het ervoor om 
zich in te schrijven in de toekomst. Als eigenaar 
van verschillende industriële sites en gebouwen 
in de hoofdstad start D’Ieteren Immo (filiaal van de 
groep, opgericht in 2016) Circularium rond zijn site 
D’Ieteren Centre in de Heyvaertwijk. Een buurt in 
volle heropleving tussen de gemeenten Molenbeek 
en Anderlecht.

Deze herbestemming van één van zijn sites is slechts 
een eerste bouwsteen van de strategische visie 
van D’Ieteren Immo: de waardering van het geheel 
van zijn onroerend vermogen op lange termijn. 
De kernwaarden van dit project - duurzaamheid, 
circulariteit en flexibiliteit - schrijven zich hier helemaal 
in.

Circularium, is de transformatie van meer dan 
10.000 m2 industriële oppervlakte tot een groot 
centrum van innovatie en circulaire productie gewijd 
aan de stad. Een plek bestemd voor productieve 
activiteiten met korte voorzieningsketens, voor 
actoren uit de culturele sector en voor het buurtleven. 
Een ruimte voor iedereen, waar men werkt, leeft en 
elkaar ontmoet.

Circularium Inleiding
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De site biedt talrijke voordelen. Hij ligt op een 
boogscheut van het stadscentrum, van het 
zuidstation en van het kanaal. De oppervlakte 
bedraagt ruim 2 hectaren (waarvan 6.850 m2 
bebouwde overdekte + 5.250 m2 buitenruimten 
beschikbaar voor Circularium). De plafondhoogtes 
van de ruimten maakt verschillende soorten van 
industriële productie en culturele evenementen 
mogelijk. De bezetting ervan kan flexibel zijn in tijd en 
ruimte, in functie van de noden van eenieder. 

Circularium wordt opgestart voor een duur van 
minstens 5 jaar en kan worden verlengd in functie van 
de evolutie van het project. Op termijn zal ook de rest 
van het terrein vrijkomen waardoor het project kan 
worden uitgebreid met een bijkomende oppervlakte 
van 10.000 m2.

Zo’n groots project vereist een beheerder 
van hoog niveau! 
Om dit ambitieuze project tot een goed einde 
te brengen is D’Ieteren Immo op zoek naar een 
topbeheerder. Zijn opdracht: de coördinatie, het 
beheer en de dynamisering van de ruimten en hun 
gebruikers. Daarbovenop het samenbrengen van 
verschillende actoren die de programmatische 
synergie van onze 3 belangrijkste thema’s 
onderschrijven: circulariteit, productie en flexibiliteit, 
en dit alles in relatie tot de wijk.

Van zodra een beheerdersploeg is aangesteld zal 
een oproep tot projecten worden gelanceerd bij de 
ondernemers en verenigingen die zich op de site 
kunnen vestigen vanaf het voorjaar 2020. 

Circularium Inleiding
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2. 
Voorstelling 
van het project 
van transitoir 
gebruik

Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik
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Contact
De opdrachtgever van deze oproep is D’Ieteren Immo n.v. 
vertegenwoordigd door het stuurcomite Circularium:

 — Caroline Wautier: Architect
 — Abdellah El Lualid: Property Manager
 — Eveline Khazen: Lead Project Architect
 — Géry Olbrechts: Head of Asset Management

Bijkomende informatie met betrekking tot de oproep tot beheerder kan 
worden bekomen per email op info@circularium.be

De Heyvaertwijk,  
de site, de gebouwen 

2.1.

2.2.

Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik

Situatie en adres van het project:
Heyvaertstraat nr. 140 te 1080 Molenbeek
Liverpoolstraat nr. 63 en nr. 75-97 te 1070 Anderlecht.
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De Heyvaertwijk: een bijzondere buurt in het hart van  
een bijzondere stad
De Heyvaertwijk was lange tijd het industriële centrum van Brussel en 
stond bekend om zijn concentratie van handelszaken gericht op de 
export van tweedehandswagens. Het is bovendien een opvangbuurt 
voor nieuwkomers. Ze zijn er op zoek naar huisvesting, een nieuwe start 
en werkgelegenheid. 

De overheden hebben echter grote plannen voor de kanaalzone 
waarvan Heyvaert deel uitmaakt. Het doel ervan is het stadscentrum 
te verbinden met de buitenwijken volgens een duurzame toekomstvisie. 
Er wordt plaats gemaakt voor een nieuwe urbanisatie waarbij industrie, 
huisvesting en het sociale leven voor een interessante mix in de wijk 
zullen zorgen.

De Heyvaertwijk, zal net als de rest van de kanaalzone geïntegreerd 
worden in het nieuwe Brusselse Richtplan van aanleg met specifieke 
doelstellingen en voorschriften. Een park, Park van de kleine Zenne 
genoemd, ligt ter studie en zal op termijn Circularium doorkruisen. 

D’Ieteren Centre… in het centrum van dit uitzonderlijke project
De site D’Ieteren Centre is sinds 1940 eigendom van D’Ieteren Immo. De 
site bevat vandaag een multimerkenconcessie, een mechaniekatelier en 
opslagruimten op een oppervlakte van 25.000 m2. 

Deze automobielactiviteiten zullen stapsgewijs verhuizen waardoor 
prachtige ruimtes vrijkomen voor een nieuw type industrie en voor 
ondernemingen die meer in lijn liggen met de stad en met de tijd.

De configuratie van de site, met toegangen via de Bergensesteenweg, 
de Heyvaert- en de Liverpoolstraat zijn echte troeven voor openheid.

Binnenin zijn de gebouwen van het industriële type, met brede ruimten 
en hoge plafonds. De site die vrij is van gebruik wordt opgedeeld in 
5 ruimten:
A. Buitenparking van 5.250 m2 langs de Heyvaertstraat.
B. Heyvaerthal van 1.450 m2 (vroegere opslagruimte).
C. Schrijnwerkerij van 680 m2 toegankelijk via de Liverpoolstraat 

(uiteindelijk niet bij het project horend als beschikbare ruimte maar 
als steun voor het project voor hout- en metaalwerkzaamheden + 
kleine inrichtingen voor het project).

D. Vroegere carrosserie en plaatwerk met een oppervlakte van 
2.700 m2.

E. De Liverpoolhal 1 van 2.700 m2 toegankelijk via de Liverpoolstraat.

De gebouwen 
Zie tabel met de verdeling van de ruimten en hun eigenschappen – 
Bijlage 1 
(keuze van de naam van de gebouwen op termijn samen met de 
beheerder te bepalen).

Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik
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A. Parking
Buitenparking van 5.250 m2  
langs de Heyvaertstraat



10 Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik

B. Heyvaerthal
Heyvaerthal van 1.450 m2  
(vroegere opslagruimte)

C. Schrijnwerkerij 
Schrijnwerkerij van 680 m2  

toegankelijk via de Liverpoolstraat



11 Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik

D. Carrosserie en plaatwerk
Vroegere carrosserie en plaatwerk 
met een oppervlakte van 2.700 m2 

E. Liverpoolhal 1
De Liverpoolhal 1 van 2.700 m2 
toegankelijk via de Liverpoolstraat
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Doelstellingen en 
uitdagingen van  
het project
Het doel van deze overgangsbezetting is een nieuwe dynamiek te 
geven aan dit vroegere automobielcomplex. De herconfiguratie tot een 
innovatieve, aantrekkelijke en duurzame plek voor een nieuw type van 
ondernemerschap en stedelijke economie. Tijdens de overgangsfase 
van 5 jaar zal de site verschillende projecten onthalen, bij voorkeur een 
interessante mix aan langdurige projecten, projecten van start-ups, 
projecten met een pop-up karakter en evenementiële projecten.

Deze periode van 5 jaar laat toe deze nieuwe activiteiten uit te testen en 
eventueel vervolgens – waarom niet – zich er voorgoed te vestigen.

Productie
Één van de opdrachten van beheerder bestaat erin, samen met 
de eigenaar, te zoeken naar ondernemingen die zich richten op de 
productie van goederen afgestemd op de actuele stedelijke noden.

Circulariteit
De stedelijke economie is onlosmakelijk verbonden met de circulariteit. 
Circularium wil ondernemingen, start-ups en andere projectdragers die 
de circulaire economische logica onderschrijven helpen om samen te 
werken en zich te ontwikkelen.

Flexibiliteit
Circularium maakt een maximale flexibiliteit mogelijk zowel qua duur 
(op vraag van de huurders kunnen, huurcontracten herzien worden, 
in functie van de beschikbaarheden en de noden en dit met een 
minimumduur van 6 maanden) als qua oppervlakte en plafondhoogte 
(modulariteit en uitbreidingsmogelijkheden). Deze gezonde flexibiliteit is 
een belangrijke troef wanneer men niet zeker weet wat de toekomst zal 
brengen.

Buurt
Circularium moet een activerende rol spelen in de buurt, een onmisbaar 
kruispunt voor de bewoners. Een oriëntatiepunt dichtbij het kanaal waar 
het prettig is om te werken en zich te herbronnen. Circularium beseft 
beter dan wie dat het project pas een kans heeft op succes als het ook 
kan deel uitmaken van de buurt. 

2.3.



13

Verloop van het project
Dit project wenst de eerste kandidaat gebruikers te vestigen vóór de 
zomer 2020. D’Ieteren Immo voorziet dat deze bezetting minstens 5 jaar 
beslaat en eventueel verlengbaar is.

Oproep tot beheerder   januari 2020
Aanstelling van de beheerder   maart 2020
Oproep tot projecten aan de gebruikers   lente 2020
Keuze van de kandidaathuurders   eind mei 2020
Installatie van de kandidaten   vóór de zomer 2020

Communicatie
De officiële communicatie rond Circularium – te weten: persmededeling, 
publicaties, interviews… – zal gebeuren na goedkeuring door het 
stuurcomité.
Voorafgaandelijk aan deze oproep werd reeds gewerkt aan de identiteit 
van het project, de naam ‘Circularium’ en tevens de positionering van 
het project. (meer info over dit communicatieplan onder punt 2.6)

2.4.

2.5.

Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik
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Organisatie 
van het project

De beheerder
Samenstelling: 

 — Een beheerder of een beheerdersploeg.

Taken: 
 — De link vormen tussen de gebruikers en Circularium. Het scheppen 

van een synergie, een samenwerking en communicatie.
 — De link vormen tussen Circularium en het grote publiek. Het project 

uitdragen en het zichtbaar maken via activering op de sociale media, 
het onderhoud en bijwerken van de website, het onderhouden van 
de relaties met de pers.

 — De link vormen tussen Circularium en de buurt.
 — De drijvende kracht zijn achter het project via een positieve 

dynamisering, een efficiënte coördinatie en een permanent beheer 
van de gebruikers. 

 — Coördinatie van de maandelijkse vergaderingen van het stuurcomité.

Het stuurcomité
Samenstelling: 

 — De beheerder.
 — 3 actieve leden van D’Ieteren Immo.
 — 1 lid van het communicatebureau bij specifieke vragen (opstellen 

van persmededeling, visuele ondersteuning, etc.). 
 — 1 architect (op aanvraag).

Taken: 
 — Selectie van de gebruikers na de oproep tot kandidatuur.
 — Selectie van de alle bijkomende kandidaten, na de initiële 

kandidatuurstelling. 
 — Opvolging van de contracten en de huurgelden van de gebruikers. 

2.6.

Circularium Voorstelling van het project van transitoir gebruik

DE 
BEHEERDER

STUURCOMITÉ

D’Ieteren Immo
Beheerdersploeg
Communicatie 
(op aanvraag)
Architect  
(op aanvraag)

PUBLIEK

GEBRUIKERS

BUURT

— Vergaderverslagen?
— Werken aanvragen?
— Evenementen aanvragen?
— Persmededeling?
— etc.

— Sociale media
— Website
— Pers
— etc.

— Vervolgvergaderingen
— Planning
— Werken
— Specifieke aanvragen
— etc.

— Openbaar ambt
— Link met de buurt
— etc.
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 — Communicatie naar buiten toe (persmededelingen, etc.).
 — Behandeling van de aanvragen voor specifieke werken.
 — Ondersteuning aan de beheerder bij aanpassingen aan de ruimten 

(ten behoeve van veiligheid en toegankelijkheid). 
 — Maandelijkse vergaderingen. Deze worden gepland in functie 

van het gewicht of het belang van de uitwisselingen tussen het 
stuurcomité en de beheerdersploeg.

 — Het bijwerken van de website indien gevraagd door de beheerder.
 — Architecturale opvolging en ruimtelijke aanpassing van het project.

De gebruikers
 — Dragen via hun activiteiten de waarden uit van het project 

(circulariteit, productie, flexibiliteit).
 — Onderschrijven de groepsgeest van het project en bewerkstelligen 

de cohesie met de andere gebruikers.
 — Verzekeren als goede huisvaders de netheid en de veiligheid van 

hun ruimten.



3.
De opdracht van 
de beheerder

Circularium De opdracht van de beheerder16
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Aanvraag
D’Ieteren Immo wil gebruik maken van de diensten van een gedreven 
en pluridisciplinaire beheerder (m/v). Deze beheerder moet in staat 
zijn dit co-creatieve project op te zetten samen met het stuurcomité. 
Hij/zij heeft de vrijheid een ploeg samen te stellen die bestaat uit 
verschillende personen en ondernemingen met uiteenlopende en 
complementaire vaardigheden, om zo alle kaarten in de hand te hebben 
voor een vlotte en dynamische werking.

Opdracht van 
dynamisering en beheer 
van de transitoir gebruik 

 — Dynamiseren, ondersteunen en samenbrengen van non-profit 
organisaties, collectieven, ondernemingen en het waken over de 
coherentie van elk project en specifieke activiteit volgens de geest 
van het project van transitoir gebruik van de site. 

 — Toezien op de lokale verankering van het project en de 
verenigbaarheid van de activering van de site met de context.

 — Elke gebruiker/projectdrager bijstaan om hem toe te laten autonoom 
te functioneren en daarbij de algemene filosofie van het tijdelijke 
beheer van de site te respecteren. 

 — Oplossingen voorstellen voor de dagelijkse problemen die zich 
kunnen voordoen zowel bij de gebruikers als bij de buurtbewoners. 

 — Als een goede huisvader (technisch en qua veiligheid) waken 
over de site en zijn gebouwen en zich ertoe verbinden alle nuttige 
informatie in dit verband over te maken aan de eigenaar. 

 — Werkingsregels opstellen en er over waken dat elke gebruiker deze 
voorschriften van netheid, veiligheid en inrichting van de gebouwen 
naleeft. 

 — Op zoek gaan naar nieuwe projecten (non-profitorganisaties, 
collectieven, ondernemingen) of specifieke acties die zich willen 
inschrijven in het project van de site. Deze voorstellen dienen 
systematisch ter evaluatie te worden overgemaakt aan het 
stuurcomité. 

3.1.

3.2.

Circularium De opdracht van de beheerder
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Coördinatieopdracht
 — Informeren en doorgeven van de instructies van het stuurcomité aan 

alle gebruikers en projectdragers. 
 — Informeren en doorgeven van alle informatie komende van de 

gebruikers/projectdragers aan de leden van het stuurcomité. 
 — De gebruikers informeren over de vooruitgang van eventuele werken 

die van invloed kunnen zijn op de transitoir gebruik. 
 — Opvolgingsvergaderingen met alle gebruikers organiseren en sturen.
 — Informatievergaderingen organiseren en sturen met de 

buurtbewoners indien dit nodig blijkt. 
 — Vergaderingen organiseren met het stuurcomité om belangrijke 

informatie met betrekking tot de goede werking van het project door 
te geven. 

 — Een permanentie voor het publiek verzekeren en controleren. 
 — Initiatieven nemen met betrekking tot de communicatie van het 

project (voorstellen te formuleren in de methodologische nota). Met 
deze communicatie wordt bedoeld het activeren van de sociale 
media, het onderhouden en actualiseren van de website in functie 
van de veranderingen in de projecten of evenementen. De externe 
communicatie (persmededelingen, etc.) zullen goedgekeurd worden 
door het stuurcomité voorafgaand aan de verspreiding.

 — Er dagelijks over waken dat de site in goede staat verkeert en 
dat de werkzaamheden van aanpassing en interieurinrichting 
overeenkomen met de door het stuurcomité goedgekeurde 
interventies. 

3.3.

Circularium De opdracht van de beheerder
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Contractuele 
bepalingen en 
verloning 

Verloning Beheerder
Maandelijks bedrag van 8.125 € bruto alle kosten inbegrepen voor 
het geheel van het managementsteam en voor het geheel van zijn 
opdracht. Bij de ingediende offerte dient de kandidaat de voorwaarden 
te vermelden die hem nodig lijken voor de vervulling van zijn opdracht. 
Deze zullen daarop deel uitmaken van een onderhandeling.

Provisie
Bij Circularium zal een deel van de huurgelden van de gebruikers 
herinvesteren in de vorm van een provisie voorzien voor bepaalde 
specifieke aanvragen zoals werken, evenementen, specifieke 
communicatie, investeringen etc. Deze provisie is voorzien in 
samenspraak met het stuurcomité.

3.4.

CIRCULARIUM

  Provisie €

D’Ieteren
Immo

huurgelden + lasten

verloning

BEHEERDER GEBRUIKERS
— Werken?
— Evenementen?
— Communicatie?
— Specifieke aanvragen?

+ toegevoegde waarde
+ zichtbaarheid
+ flexibiliteit
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Huurgelden en lasten
Huurcontracten van 6 maanden tot 5 jaar kunnen door de gebruiker op 
ieder moment worden verlengd, gewijzigd of opgezegd, in functie van 
zijn noden.

Het huurschema hieronder herneemt de indicatieve huurgelden van 
Circularium, verdeeld in functie van de gebruikte ruimten. De structuur 
van het schema bevordert de valorisering van de grote ruimten en van 
de unieke karakteristieken van de site. De huur zal worden bepaald 
door de beheerder en het stuurcomité in functie van de aard van 
de projecten en hun capaciteit om de ambities van Circularium te 
integreren. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen projecten met 
winstgevend doel en projecten zonder winstgevend doel.
Het is de bedoeling van Circularium om een veelheid aan actoren 
samen te brengen die een circulaire filosofie onderschrijven en een 
financiële duurzaamheid van de infrastructuur waarborgen alsook een 
synergie en een kwalitatief gemeenschapsleven toevoegen.

Gehuurde ruimte Type ruimte €/m2/maand €/m2/jaar lasten inbegrepen (35€) €/m2/jaar zonder lasten

< 50 m2 Overdekte ruimte 10,0 € 120,0 € 85,0 €

50 – 150 m2 Overdekte ruimte 9,0 € 108,0 € 73,0 €

150 – 450 m2 Overdekte ruimte 8,0 € 96,0 € 61,0 €

450 m2 Overdekte ruimte 7,0 € 84,0 € 49,0 €
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4. 
Selectie-
procedure

Circularium Selectieprocedure
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Infosessie en  
bezoek van de site
Op woensdagen 15 en 29 januari 2020 van 10 tot 12u.  
Inschrijving via info@circularium of via de site www.circularium.be.

Vorm, inhoud en 
indienen van de offerte
Termijn
De offerte dient te worden ingediend vóór 10 februari 2020, 10u.

Indienen van de offerte
In digitaal formaat op het volgende adres: info@circularium.
be. D’Ieteren Immo behoudt zich het recht voor om een beperkt 
aantal weerhouden kandidaten uit te nodigen voor een mondelinge 
presentatie.

Aard
Deze procedure is niet onderworpen aan de reglementering van de 
openbare aanbestedingen daar het hier gaat om een privé initiatief. De 
eigenaar behoudt het recht om deze procedure te wijzigen, ze op elk 
moment stop te zetten, de opdracht niet toe te wijzen of een nieuwe 
procedure op te starten. 

Taal
De documenten met betrekking tot de opdracht worden opgesteld in 
het Nederlands of het Frans.

Relevante referenties
Tenminste één referentie van een opdracht van dynamisering en beheer 
van een project transitoir gebruik wordt gevraagd. Met aanduiding van:

 — Maximum 4 relevante referenties op 1 recto A4 per referentie.
 — Periode van uitvoering.
 — Naam en aard van de opdrachtgever (openbaar of privaat). 
 — De bestemmeling(en). 
 — De doelgroep(en). 
 — De oppervlakte (aantal m2 dat wordt bezet). 
 — De ontwikkelde programma’s. 
 — De menselijke middelen, materiaal, technieken en financiële 

middelen toegeschreven aan het project.

4.1.

4.2.

Circularium Selectieprocedure
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Gedetailleerd CV
Samenstelling van het team. Aantal jaren ervaring in lijn met de 
opdracht in kwestie, vaardigheden van de teamleden op het gebied van 
initiatiefname, creativiteit, communicatie, gemeenschapszin en kennis 
en begrip van de grote stedelijke uitdagingen.

Visienota
Deze toont het begrip aan van de opdracht, haar stedelijke, lokale 
en operationele uitdagingen, en haar doelstellingen. Deze nota dient 
tevens de visie te vermelden die de beheerder de komende 5 jaar wenst 
mee te geven aan het project. Deze nota levert tevens een kritische 
analyse door het duidelijk identificeren van de aandachtspunten die van 
nabij dienen te worden bekeken teneinde dit overgangsbeheer tot een 
goed einde te brengen. Maximum 2 A4 recto.

Methodologische nota
Een presentatie van de strategie die de beheerder wenst te ontplooien, 
ondermeer op gebied van de lokale inplanting van het project en zijn 
uitstraling op grotere schaal, de verenigbaarheid van de activering van 
site met de ambities van de eigenaar en met de context. Worden tevens 
verwacht: een planningsvoorstel voor de uitvoering van de opdrachten, 
toelichtingen omtrent de manier waarop de begeleiding, het sturen en 
de rapportering naar de eigenaar zullen gebeuren. Maximum 2 rectos 
A4 of evenwaardig.

Organisatorische nota
De samenstelling van het beheerdersteam, een nominatief en 
functioneel organigram dat duidelijk maakt op welke manier het 
team zal interageren met het stuurcomité en met de andere actoren 
verbonden aan het project. Maximum 4 rectos A4 of evenwaardig.
Deze nota zal tevens verduidelijken:

 — de menselijke middelen: met een korte beschrijving van de 
personen die deel uitmaken van het team en vermelding van hun 
respectievelijke kwaliteiten (ervaring, vaardigheden, etc.) en hun 
exacte rol. 

 — De technische middelen, numeriek en logistiek materiaal die de 
kandidaat wenst in te zetten in het kader van de uitvoering van de 
betreffende opdracht. 
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Evaluatiecriteria van  
de kandidaturen

 — Relevantie van het begrijpen van de opdracht (inzet, 
doelstellingen, …) en van de voorgestelde visie.

 — Kwaliteit kritische analyse: identificeren van de verschillende 
aandachtspunten.

 — Kwaliteit en relevantie van de door de beheerder en zijn team 
voorgestelde methodologie om de opdracht tot een goed einde 
te brengen.

 — Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde evaluatie- en 
communicatietools.

 — Kwaliteit en relevantie van het voorstel van het beheerdersteam met 
betrekking tot de vraag.

 — Kwaliteit van de communicatie- en rapporteringsvoorstellen tussen 
de managementsploeg en het stuurcomité.

 — Evaluatie en relevantie van de technische, materiële, numerieke 
en logistieke middelen die de beheerder wenst in te zetten voor 
de goede uitvoering van de opdracht.

 — Kwaliteit van het voorstel met betrekking tot de lokale verankering 
van het project.

4.3.

Circularium Selectieprocedure



Bijlage

25 Circularium Bijlage



26

Bijlage 1
Lijst en karakteristieken 
van de gebouwen

A.

Parking 
Heyvaert

B.

Heyvaerthal

C.

Schrijnwerkerij

D.

Carrosserie en 
plaatwerk

E.

Liverpoolhal 1

Oppervlakte – m2 5.250 m2 1.450 m2 680 m2 2.000 m2 2.700 m2

Toegang 2 gemotoriseerde 
schuifdeuren 
langs Heyvaert-
straat nr. 140

2 handmatige 
schuifdeuren 
op de parking 
Heyvaert

1 handmatige 
voetgangers-
deur en 
1 sectionaal-
deur aan de 
Liverpoolstraat 
nr. 63

2 sectionaal- 
deuren op  
parking  
Heyvaert

Grote handmatige 
deur Liverpool 
straat nr. 75

Vloerbekleding Asfalt Ruw beton Betonnen tegels Glad beton Glad beton

Electriciteit  16A, 32A en  
3P 400V

16A, 32A en  
3P 400V

16A, 32A, 63A 
en 3P 400V

16A en 220V

Verwarming  Thermobloc gas 
geplaatst op de 
vloer

Thermobloc gas 
geplaatst op de 
vloer

Thermobloc gas 
aan het plafond

Niet verwarmd – 
Mezzanine deels 
verwarmd

Verlichting Verlichtingsspots 
op de muren 
rond de parking

Natuurlijke 
verlichting 
(lichtkoepels) + 
natriumlamp

Natuurlijke 
verlichting 
(lichtkoepels) 
+ TL

Natuurlijke 
verlichting 
(lichtkoepels) 
+ TL

Natriumlamp

Water  Ja Ja Ja Ja

Sanitair  Ja Ja en vestiaires Ja  

Hoogte onder 
balk

 7 m 3,95 m 4,82 m 
carrosserie en 
4,23 m plaatwerk

6,43 en 2,98 m 
op de mezzanine

Detectie  Gas, brand, 
brandblusser 
en inbraak 
gecentraliseerd

Gas, brand, 
brandblusser 
en inbraak 
gecentraliseerd

Gas, brand, 
brandblusser, 
haspels 
en inbraak 
gecentraliseerd

Brand, 
brandblusser 
en inbraak 
gecentraliseerd
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